
  آرمان شريف
نام شهيد محمدحسن شريف قنوتي چنان 
با مقاومت مردمي در خرمشهر گره خورده 
اس�ت كه نمي توان از آزادي خرمشهر گفت 
و نامي از اين روحاني شجاع و مبارز نياورد. 
ش�هيد ش�ريف قنوتي ب�راي رزمن�دگان 
خرمشهري مثل يك پدر و حامي بزرگ بود 
و وجود كسي مثل ايشان، كار دشمن را براي 

اشغال خرمشهر سخت كرد. 
   

  سازماندهي نيروها
شهيد ش��ريف قنوتي با ش��روع جنگ تحميلي، 
نخستين ستاد كمك رس��اني و پشتيباني جنگ 
را در بروجرد داير كرد و براي كمك به جبهه هاي 
نبرد، در سوم مهر 1359 همراه كارواني متشكل 
از 21 كاميون آذوقه به خرمش��هر رفت. او پس از 
بازگشت از خرمشهر، گروه هايي از جوانان بروجرد 
را سازماندهي كرد و دوباره به خرمشهر بازگشت. 

در آنجا با تشكيل گروه اهلل اكبر كه بعدها به »لشكر 
اهلل اكبر« تبديل ش��د و گروهان ه��اي مقاومت، 
چندين بار شهر را از خطر سقوط نجات داد. دوران 
مقاومت خرمشهر همراه خودش مقداري اقالم و 
غذا براي كمك به رزمندگان مي آورد. در ماجراي 
مقاومت خرمشهر از اولين روزها وارد معركه شده 
بود. در همان نخس��تين روزهاي جنگ شيخ در 
مس��جد جامع همراه ش��هيدان اقارب پرس��ت و 
امان الهي س��عي مي كردند گروه هاي كم تجربه 
را ساماندهي كنند. ش��هيد اقارب پرست و شهيد 
امان الهي ارتش��ي بودند و با فنون جنگ آشنايي 
داشتند. ش��يخ هم كه روحاني بود، شخصيتش 

باعث جذب بچه ها مي شد. 
  دلگرمي رزمندگان

ش��يخ در هيچ واقعه اي وارد نمي ش��د مگر آنكه 
خ��ودش جلوت��ر از رزمنده ها عمل مي ك��رد. در 
وجودش ترس نداشت. خيلي وقت ها يك چوب 
دستش مي گرفت و همان سالحش مي شد. گاهي 
هم اسلحه گرم دستش مي گرفت، اما نفس وجود 
او در خط مقدم به رزمنده ها روحيه مي داد. وقتي 

نيروها مي ديدند يك روحاني چهل وچند ساله با 
آن هيكل نحيفش از دشمن ترس ندارد، روحيه 

مي گرفتند. 
در ش��رايطي كه ع��راق توان نظام��ي عظيمي را 
براي اشغال خرمشهر بس��يج كرده و توان نظامي 
خرمشهر براي دفاع تنها سيزده دستگاه تانك بود 
و سپاه خرمشهر و شهيد جهان آرا، با تمام توان در 
حفظ شهر مي كوشيدند، ش��هيد شريف قنوتي 
مس��ئوليت تأمين مهمات را بر عهده گرفت. او با 
روحيه بلند و مقاوم خود، مايه دلگرمي رزمندگان 
شد و چندين بار دشمن متجاوز را از شهر بيرون 

راند. 
اينجا بود كه نام شيخ ش��ريف در سنگرها پيچيد 
و در آخر به گوش عراقي ها رس��يد. شهيد شريف 
قنوتي خرمشهر را مانند كف دست مي شناخت. 
او به چريك هاي خود آموزش هاي خاص مقطعي 

مي داد و آنها را در مكان هاي حس��اس خرمشهر 
مس��تقر مي كرد. نيروهاي او در جنگ تن به تن 
اغلب پيروز مي ش��دند و اين شكس��ت ها عطش 

عراقي ها به خون او را روزبه روز بيشتر مي كرد. 
شهيد ش��ريف قنوتي را بايد نخس��تين پايه گذار 
جنگ هاي چريكي در خرمشهر دانست. شناخت 
ش��هيد ش��ريف قنوتي از وضعيت خرمش��هر در 
آن دوره زماني به ان��دازه اي بود ك��ه فرماندهان 
دسته يا گروهان هاي اعزامي به خرمشهر، درباره 
نوع درگيري ب��ا دش��من و ادوات زره��ي آنها و 
شيوه انهدامشان، از شهيد ش��ريف قنوتي ياري 

مي گرفتند. 
  مقاومت تا آخرين لحظه

در روز 24 مهر 1359، ش��هيد ش��ريف قنوتي به 
همراه وانت مهم��ات وارد خياب��ان چهل متري 
خرمش��هر، كه مح��ور مركزي حمله و تقس��يم 

نيروهاي عراقي بود، ش��د. عراقي ها با مشاهده او 
بالفاصله وانت را به تيربار بستند و بي درنگ با گلوله 

آر پي جي ماشين را واژگون كردند. 
شيخ هم گلوله خورده بود، اما توانست روي پايش 
بايستد. عراقي ها بيشتر متوجه ايشان بودند. هلهله 
مي كردند و فرياد مي زدند: »اسرنا الخميني! اسرنا 
الخميني!« ما يك خميني را اسير كرده ايم. شهيد 
شريف قنوتي با وجود زخم ها و جراحت هايي كه 
برداشته بود، اهلل اكبر مي گفت و شجاعتش بعثي ها 

را عصباني كرده بود. 
عراقي ها با اسلحه به پاشنه پاي راست شيخ شليك 
كردند ولي او همچنان با صالبت و به زبان عربي به 
آنها مي گفت: » شما هم مثل من مسلمان هستيد... 
به خودتان بياييد...« عراقي ها با ديدن مقاومت و 
شجاعت شيخ به شدت او را كتك زدند. شيخ تكبير 
مي گفت و آنها مي زدند. روي زمين مي افتاد ولي به 

هر زحمتي بود دوباره برمي خاس��ت و مي گفت: 
»امروز خميني، همانند حسين زمان و صدام يزيد 

زمان است. از زير پرچم يزيد بيرون برويد...«
  شهادت مظلومانه

يكي از عراقي ها كه فرمانده آنها هم بود، سرنيزه اش 
را به شقيقه شيخ فرو برد و چرخاند. از شيخ فقط 
آيه »اناهلل و انااليه راجعون« ش��نيده شد. فرمانده 
بعثي با همان سرنيزه كاسه سر شيخ را جدا كرد. 
جمجمه اش را از جاي عمامه برداش��ت و مغز سر 
شيخ نمايان ش��د. بعد پيكرش به آرامي به حالت 
نشس��ته روي زمين افتاد و ش��هيد شد. عراقي ها 
هم داد مي زدند كه ما خميني را كشتيم. خميني 

را كشتيم...!
خبر شهادت شهيد شريف قنوتي، تالطم عجيبي 
در منطقه به دنبال داشت. دشمن، پيكر پاكش را 
به بند كش��يد و در خيابان هاي شهر مي چرخاند. 
خبر شهادت او مي توانس��ت ضربه روحي و رواني 
شديدي براي نيروهاي مدافع باشد، ولي با توجه 
به شيوه رفتاري شهيد در آن دوره، نيروها بيش از 
پيش متوجه مسئوليت خويش شدند و پايداري و 
مقاومت بيش��تري به خرج دادند. شهادت شهيد 
ش��ريف قنوتي، نه تنه��ا موجب رك��ود مقاومت 
شهر نشد، بلكه به وجود آورنده حركت تازه اي در 
مقاومت رزمندگان بود. شهادت او، اعتقاد به نقش 
برجسته روحانيت را در دفاع از كيان امت اسالمي 
عميق تر كرد و نشان داد كه روحانيت، مرد عمل و 

مبارزه است. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه 

نگاهي به آمار شهداي روحاني كل كشور
 از پيش از انقالب تاكنون

 عروج 567 رزمنده
 طلبه و روحاني در کربالی5

  شهداي روحاني پيش از انقالب
در آماري كه اخيراً از س��وي حجت االسالم 
عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در 
سپاه به مناسبت برگزاري قريب الوقوع كنگره 
شهداي روحاني منتشر شد، تعداد شهداي 
روحاني ك��ه پيش از انق��الب در زندان هاي 
رژيم طاغوت به ش��هادت رس��يده اند، 23 
شهيد عنوان شده اس��ت. همين آمار به 97 
شهيد روحاني از نهضت مشروطه تا پيروزي 
انقالب اشاره كرده است. هرچند طبق گفته 
مس��ئوالن برگزاري كنگره، آمار ش��هداي 
روحاني پيش از انقالب هنوز به صورت دقيق 
تعيين نشده است. لذا مي توان اين انتظار را 

داشت كه آمار ذكر شده بعدها تغيير يابد. 
  دفاع مقدس و اوج حضور روحانيون

اما آنچه آمار ش��هداي روحاني را به يكباره 
تغيي��ر داده و آمارهاي ش��گفت انگيزي را 
پيش روي مان قرار مي دهد، حضور گسترده 
ط��الب و روحانيون در دفاع مقدس اس��ت. 
از اولين ماه ش��روع دفاع مقدس كه ش��يخ 
ش��ريف قنوتي در خط مقدم نب��رد و كوچه 
پس كوچه هاي خرمش��هر توس��ط بعثي ها 
به ش��هادت رس��يد، تا مرداد ماه 1367 كه 
شعله هاي جنگ به شكل عملي در جبهه ها 
فروكش كرد، قش��ر روحاني 3 ه��زار و 641 
شهيد را در دفاع مقدس تقديم كشور و نظام 
اسالمي كرد. )3 هزار و 260 شهيد بسيجي و 
381 شهيد با عضويت سپاهي كه در جبهه ها 

آسماني شدند.(
نكته جالب در آمار ارائه شده توسط كنگره 
ش��هداي روحاني كش��ور، دقت موشكافانه 
اين آمار در خصوص تعداد و ماهيت شهداي 
روحاني پ��س از انقالب اس��ت. در خصوص 
همين ش��هداي روحاني دفاع مقدس حتي 
تعداد شهداي برخي از عمليات ها به صورت 
تفكيكي ارائه شده است. به عنوان نمونه در 
عمليات بزرگ كربالي5، طالب و روحانيون 
آمار خي��ره كنن��ده 567 ش��هيد را تقديم 
كرده اند. يا عنوان ش��ده ك��ه روحانيون در 
استان تهران 750 شهيد دارند كه از اين آمار 

تنها 300 شهيد خاص تهران بزرگ است. 
همچنين آن طور كه حجت االسالم حاجي 
صادقي عنوان كرد، دقت نظر در احراز روحاني 
يا طلبه بودن شهدا تا به آنجا پيش رفته است 
كه حتي شهيد ش��اخصي چون سيدمحمد 
حجازي جانش��ين فرمانده ني��روي قدس 
سپاه كه سال گذشته به همرزمان شهيدش 
پيوست نيز جزو آمار ش��هداي روحاني ذكر 
نشده اس��ت. چرا كه »شهيد حجازي پيش 
از انقالب ش��اگرد آيت اهلل قدوسي و آيت اهلل 
بهشتي بود و پس از پيروزي انقالب به سپاه 
پيوست« لذا حتي اين ش��هيد شاخص نيز 
چون در زمان ش��هادت به طلبگي مشغول 

نبوده جزو آمار ش��هداي روحاني محسوب 
نشده است. 

  3 هزار و 890 شهيد
35 شهيد روحاني مدافع حرم، 156 شهيد 
روحاني ترور، 93 شهيد روحاني مفقوداالثر 
و... آمارهاي ديگري از شهداي قشر روحانيت 
كشور است كه با احتساب ش��هداي قبل از 
انق��الب و ش��هداي دفاع مقدس اين قش��ر 
و همين ط��ور دو ش��هيد روحان��ي حادثه 
تروريستي اخير در حرم مطهر امام رضا)ع( 
به صورت دقيق آمار كلي 3 هزار و 890 شهيد 
روحاني كشور را ارائه مي دهند. ذكر اين نكته 
نيز ضروري است كه چون 700 شهيد طلبه 
وجود دارند كه هنوز طلبگي آنها محرز نشده، 
اين امكان وجود دارد كه آمار شهداي روحاني 

تا 4500 شهيد نيز افزايش يابد. 
در پايان به برخي از آمارهاي جالب شهداي 
روحاني ب��ه تفكيك ماهيت و كس��وت اين 
ش��هداي عزيز اش��اره مي كنيم: 30 شهيد 
روحاني مجتهد مس��لم، 181 شهيد سطح 
عالي چهار حوزه، 70 شهيد روحاني غواص، 
546 ش��هيد روحاني س��ادات، 22روحاني 
شهيد در جايگاه فرماندهي قرارگاه، لشكر، 
تيپ و 222 شهيد روحاني در مسئوليت هاي 
گردان و گروه��ان و نقش هاي كليدي و 50 
شهيد روحاني در مسئوليت تبليغات جبهه 

و جنگ و... 

»  شيخ «  پايه گذار جنگ هاي چريكي در خرمشهر بود
نگاهي به تأثير شهيد محمدحسن شريف قنوتي، اولين شهيد روحاني دفاع مقدس در مقاومت مردمي خونين شهر

شيخ در هيچ واقعه اي وارد نمي شد مگر 
آنكه خودش جلوت�ر از رزمنده ها عمل 
مي كرد. در وجودش ترس نداشت. خيلي 
وقت ها يك چوب دس�تش مي گرفت و 
همان سالحش مي شد. گاهي هم اسلحه 
گرم دستش مي گرفت، اما نفس وجود او 
در خط مقدم به رزمنده ها روحيه مي داد

  عليرضا محمدي
كنگره 4 هزار ش�هيد روحاني كش�ور روز چه�ارم خرداد در قم برگزار مي ش�ود. 
اين آمار )4 هزار شهيد( آن هم به نس�بت جمعيت روحانيون كشور، مؤيد حضور 
چشمگير اين قشر به ديگر اقشار در عرصه هاي مختلف انقالب، دفاع مقدس، دفاع 
از حرم و... است. چنانچه گفته مي شود روحانيون نسبت جمعيت شان 10 برابر ديگر 
اقشار شهيد داده و با احتساب 3 هزار جانباز و 300 آزاده، شش برابر ديگر قشرها، 

جمعيت ايثارگر اعم از شهيد، جانباز و آزاده دارند. 

 روزبه فكور
ش�هيد محمدمهدي ماالميري اولين ش�هيد 
روحاني مدافع حرم است كه در سوريه به درجه 
رفيع شهادت نائل آمد. ماالميري در كنار روحيه 
رزمندگي، به لحاظ علمي و ح�وزوي از مدارج 
بااليي برخوردار بود و ب�ا تلفيق جهاد و دانش 
تركيبي زيبا را به ثبت رساند. شهيد ماالميري 
روحاني شهيدي كه دست از اين جسم خاكي 
شس�ت تا روح بلندش در آسمان آبي به پرواز 
درآيد و وصال حق را با چش�م ج�ان نظاره گر 
باشد. او بين دنيا و عشق محبوب عشق حق را 

برگزيد و عاشقانه به سوي معبود پرواز كرد. 
  

 پيشرفت هاي تحصيلي
حجت االسالم شهيد محمدمهدي ماالميري، يكي 
از جوانان دهه ش��صتي بود كه زندگي اش با ايمان 
و تقوا پيوندي عميق خورده بود. ش��هيد متولد 26 
خرداد 1364 از استان مازندران بود و از همان دوران 
تحصيل با عالقه اي زياد به درس و مدرسه، در ميان 
ش��اگردان ممتاز قرار داش��ت. پس از پايان دوران 
راهنمايي، وارد ح��وزه علميه قم ش��د و در ابتداي 
نوجواني در مدرسۀ علميه فاطمي دروس حوزوي 
خود را شروع كرد. سخت كوش��ي و تهذيب باعث 
شد از همان ابتدا به عنوان طلبه اي ممتاز از محضر 

اساتيد و بزرگان، بهره هاي فراوان ببرد و بعد از طي 
دروس سطح، پاي درس خارج حضرات آيات عابدي، 
آملي الريجاني، شب زنده دار، مدرسي يزدي، سيفي 
مازندراني و... تلمذ كند.  اين شهيد بزرگوار دروس 
مقدمات و سطح كه در 10 سال خوانده مي شود را 
هشت ساله به پايان رساند. با اينكه استاد سطوح عالي 
حوزه بود هيچ گاه در او تكبر و فخر فروشي ديده نشد 
به طوري كه در طول دو سال تدريس كفايه االصول 
پدر و ب��رادران او كه همگي طلبه هس��تند و در قم 

زندگي مي كنند از تدريس او اطالع نداشتند. 
 تصميم براي اعزام

پس از آن بود كه براي فعاليت هاي تبليغي و ديني 
در مناطق مختلف كشور اعم از استان هاي مازندران، 
گيالن، كرمان، كرمانشاه و خراسان شمالي داشت و 
براي تبليغ ديني به اين استان ها در طول سال سفر 
مي كرد. ارادت خاص نسبت به موال علي بن موسي 
الرضا)ع(، تداوم ارتباط با قرآن و اقامه نماز صبح در 
مسجد، زيارت هفتگي جمكران و زمزمه هميشگي 

دعاي عهد، روح بيكران��ه اش را زالل تر مي كرد. در 
يك كالم، زندگي شهيد طبق سفارش مقام معظم 
رهبري، آميخته اي از تحصيل، تهذيب و ورزش بود. 
تحوالت كش��ورهاي اس��المي از نوجواني برايش 
اهميت فراواني داشت، اما جنايات فجيع گروه هاي 
افراطي و تكفيري و حرمت شكني های بي شرمانه 
آنها آرام و قرار را از او رب��وده بود. زماني كه تصميم 
گرفت دوره هاي آموزش��ي را بگذران��د، چيزي به 
خان��واده اش نگفت و پ��س از پيگيري ه��اي پدر، 
محمدمهدي گفت كه تصميم گرفته براي دفاع از 
حرم به س��وريه برود. مي گفت: »ما درس خوانديم 
كه به آن عمل كنيم. آموزه ه��اي ديني به ما اجازه 
نمي دهد كه اينگونه مرزهاي اسالمي مورد تجاوز 
واقع شود و ما كاري نكنيم و فقط بنشينيم و درس 
بخوانيم.« براي پدرش حديثي از پيامبر اسالم)ص( 
آورد كه اگر انس��ان صداي مظلومي را بشنود و به 
ياري اش نرود مسلمان نيست. توضيح  داد كه االن 
امريكا در سوريه داعش را آورده و بچه هاي كوچك 
را جلوي پدر و مادر و پدر ومادر را جلوي بچه  كوچك 
مي كش��ند و ما اينها را مي بينيم و نمي شود دست 
روي دست بگذاريم و بايد براي ظهور امام زمان)عج( 

كار و تالش كنيم. 
 پيكري كه بازنگشت

شبي كه مي خواست به سوريه برود براي خداحافظي 

با همسرش به خانه  پدري رفت. پدر به محمدمهدي 
گفت كه در دوران دفاع مقدس آيت اهلل مشكيني در 
مسجد اعظم عنوان كردند كه بعضي از طلبه ها از من 
مي پرسند االن كه جنگ است وظيفه ما چيست، بايد 
درس بخوانيم يا به جبهه برويم؟ آيت اهلل مشكيني 
گفتند اگر شما مي دانيد كه بنشينيد و درس بخوانيد 
به درد اسالم و مسلمين مي خوريد وظيفه اين است 
درستان را بخوانيد وگرنه وظيفه اين است به جبهه 
برويد.  وقتي پدر شور و اشتياق پسرش را براي رفتن 
مي بيند، مي گويد كه بايد سعي كني تا آخرين نفس 
بجنگي، حتي اگر اسلحه هم نبود با سنگ و چوب  
با آنها بجنگي. شهيد گفتند:»من با گروه فاطميون 
كه اينجا آموزش مي بينم صحبت كرده ام و گفته ام 
بايد چنان در س��وريه با داعش بجنگيم كه منتظر 
برگشت پيكر و تشييع جنازه نمانيم و زحمت تشييع 
جنازه مان را هم به دوش ديگران نيندازيم.« وقتي 
شهيد ش��دند دقيقاً همين اتفاق افتاد و پيكري از 
محمدمهدي برنگشت.  شهيد ماالميري سرانجام 
در شامگاه دوشنبه 31 فروردين 1394، مصادف با 
اول ماه رجب ميالد امام محمدباقر)ع( همراه با ديگر 
مجاهدان تيپ فاطميون با ش��عار )كلنا عباسك يا 
زينب( در منطقه بصري الحرير استان درعاي سوريه 
به آرزوي هميشگي اش رسيد و جامه زيباي شهادت 

را بر تن كرد. 
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زندگي او آميخته اي از تحصيل، تهذيب و ورزش بود
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